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HP Chromebook 13 G1
Design distinto e produtividade Chrome™
O incrivelmente fino e leve HP
Chromebook 13 com um design
elegante preparado para empresas
proporciona aos profissionais uma
experiência de computação poderosa,
simples, segura e de fácil gestão com
base na nuvem. Concebido para uma
melhor colaboração, este portátil ágil
apresenta uma variedade de
acessórios para ajudar a melhorar a
produtividade.
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Design com linhas executivas

● Com um chassis em alumínio anodizado escovado ultrafino e duradouro, este incrível Chromebook™ apresenta um design
sofisticado para os profissionais em constante mobilidade.

Segurança incorporada para dispositivos, aplicações e dados

● A segurança Chrome™ salvaguarda os dispositivos, aplicações e dados com proteção de várias camadas, atualizações
automáticas contínuas, proteção contra vírus, isolamento de processos e de programas ("sandboxing"), encriptação e verificação
de arranque.

Líder na categoria de vídeo e áudio

● Colabore de forma clara e nítida com um ecrã QHD+ ou monitores 4K externos1 que apresentam imagens, texto e vídeos com
uma impressionante nitidez. O poderoso áudio da B&O PLAY melhora a qualidade de som dos altifalantes na parte superior.

A ancoragem Chromebook™ está aqui

● Ligue até dois monitores com ecrã Full HD, carregue o seu telefone ou tablet, aceda a uma rede com fios e ligue outros
dispositivos preparados para USB com uma Estação de Ancoragem USB-C HP Elite1 opcional para o HP Chromebook 13.

Características

● Tire partido de um potente processamento e da incrível autonomia da bateria com os processadores Intel® Core™ M de 6.ª
geração.2
● O rápido carregamento USB-C™, o teclado com retroiluminação e o armazenamento local expandido facilitam a vida aos
viajantes natos.
● Mantenha o seu espaço de trabalho silencioso como o de uma biblioteca e proteja-se da acumulação de pó, graças a um design
sem ventoinha.
● A bateria de longa duração3 dá-lhe todo o tempo do mundo para utilizar as suas aplicações de produtividade, transmitir
conteúdos em sequência e colaborar sem ter de recarregar com tanta frequência.
● Desfrute da segurança e da reduzida manutenção do Chrome OS™, com atualizações automáticas de várias camadas contínuas,
proteção contra vírus, isolamento de processos e de programas ("sandboxing"), encriptação e arranque verificado. Faça a gestão
de vários Chromebooks™ com a Chrome Management Console.
● Escolha a configuração que tem o processador, a memória, o armazenamento e o tipo de ecrã mais adequados para o seu
trabalho.
● O HP Chromebook 13 é compatível com vários ambientes de trabalho virtuais empresariais de elevado desempenho e
ferramentas VPN.1
● Os acessórios HP permitem-lhe trabalhar rapidamente dentro e fora do escritório. A nossa estação de ancoragem USB-C Elite1
transporta-o da versatilidade móvel para a produtividade de um desktop, e o nosso replicador de portas USB liga-se a monitores
e a periféricos com um cabo.1
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Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Chrome OS™

Família de processadores1

Processador Intel® Core™ m5; Processador Intel® Core™ m3; Processador Intel® Pentium®

Processadores disponíveis1

Intel® Core™ m5-6Y57 com placa gráfica Intel HD 515 (1,1 GHz, até 2,8 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ m3-6Y30 com placa gráfica
Intel HD 515 (900 MHz, até 2,2 GHz com Tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® 4405Y com placa gráfica Intel HD 515 (1,5 GHz, 2 MB de cache, 2
núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1866 MT/s. Memória do sistema incorporada com suporte de canal único/duplo.

Armazenamento interno

Até 32 GB eMMC 5.02

Ecrã

QHD+ UWVA WLED eDP BrightView de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal (3200 x 1800)

Placa gráfica disponível

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 515
(Suporta saída de vídeo 4K em DisplayPort™ ou HDMI com cabo de adaptador de vídeo USB Type-C™ opcional.)

Áudio

Áudio da B&O PLAY; Dois altifalantes

Tecnologias Sem Cabos

Combo Bluetooth® 4.2 e Wi-Fi Intel® Dual Band sem fios AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)3,4

Slots de Expansão

1 leitor de cartões digitais multi-formato
(Suporta SD, SDHC, SDXC até UHS-I.)

Portas e Ligações

2 portas de carregamento USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 porta USB-A 3.1 Gen 1 1 tomada combinada para auscultadores/microfone
(Suporta fornecimento de energia, transferências de vídeos e de dados de até 5 Gbps, saída para monitor 4K com adaptador HDMI ou DisplayPort opcional, carregamento de 45 W;
Cada porta USB Type-C™ fornece potência ao Chromebook de forma individual, e não quando ambas são utilizadas em simultâneo.)

Dispositivo de entrada

Teclado de tamanho completo texturizado preto tipo ilha com retroiluminação
TouchPad com suporte de gestos multitoque. Toques ativados por predefinição

Webcam

Câmara HD HP TrueVision

Software disponível

Aplicações predefinidas Chrome OS™

Gestão de Segurança

Chip de segurança incorporada TPM 1.2; Inicie sessão com as suas credenciais Google

Alimentação

Adaptador de CA USB Type-C™ de 45 W tipo reto
Polímero de iões de lítio de 3 células, 45 Wh
Modelos de 3 células, 45 Wh com 4 GB de memória, 32 GB de armazenamento, ecrã FHD: até 11 horas e 30 minutos6

Dimensões

31,99 x 21,96 x 1,29 cm

Peso

A partir de 1,29 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo5

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Garantia

1 ano de garantia limitada (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Mochila HP Slim

A Mochila Slim HP para Ultrabook — uma moderna, duradoura e compacta mochila concebida para o seu Ultrabook™.1
Um tecido sarja preto acentuado com um padrão xadrez cinzento combina forma e funcionalidade para ajudar a proteger
o seu hardware e oferecer-lhe uma aparência requintada.

Número de produto: F3W16AA

Teclado e rato sem fios HP
de 2,4 GHz

Trabalhe de forma mais eficaz com o seu notebook, tablet ou AIO, adicionando o rato e teclado HP 2,4 GHz para a rápida
e fácil introdução de dados, navegação Web e deslocamento de documentos.

Telefone com altifalante UC
da HP

Transforme qualquer divisão num centro de conferências virtual1 no escritório ou em viagem com o telefone com
altifalante UC da HP, um telefone com altifalante portátil para o seu dispositivo Windows, Android™ ou iOS.

Rato Bluetooth HP ultrafino

Aumente a produtividade com estilo com o Rato sem fios ultrafino HP, um rato Bluetooth® super fino e super elegante.

Estação de ancoragem
USB-C HP Elite

Carregue o seu dispositivo, visualize os conteúdos em dois ecrãs, aceda a uma vasta gama de acessórios e ligue-se a
uma experiência de PC Desktop com uma ligação de cabo único à Estação de ancoragem USB-C™ HP Elite.

Serviço HP 3 anos Dia útil
seguinte no local, Apenas
Notebook

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: G1K29AA

Número de produto: K7V16AA

Número de produto: L9V78AA

Número de produto: T3V74AA

Número de produto: UQ992E
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Rodapés com mensagens
1 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.

2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do

relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
3 O teste da bateria está pendente e será realizado pela HP utilizando o Google Chrome OS power_LoadTest. A vida útil da bateria irá variar e a capacidade máxima da mesma irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obter mais detalhes do teste.

Especificações técnicas renúncias
1 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do

relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
2 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. 5,1 GB do eMMC são dedicados/atribuídos ao sistema operativo e a partições do sistema operativo.
3 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço Internet que não está incluído. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
4 As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, isso poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
6 Testes realizados pela HP utilizando o Google Chrome OS power_LoadTest. A vida útil da bateria irá variar e a capacidade máxima da mesma irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obter mais detalhes do teste.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para
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